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Podziękowanie redaktora naczelnego 

 Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego 2021/22. Jest to czas kiedy uczniowie 

dziękują nauczycielom za ich całoroczną pracę, a grono pedagogiczne gratuluje braci uczniowskiej, jej 

wyników edukacyjnych. Pozwólcie, drodzy Czytelnicy, że i ja wykorzystam okazję, jaką jest ostatnie w 

tym roku szkolnym wydanie gazety „My o Nas”.  

Pragnę gorąco podziękować Pani Beacie Gratzke, za opiekę nad redakcją, sprawdzanie artykułów i 

składanie kolejnych wydań. Dziękuję redaktorom za ich sumienną pracę, za trud włożony w pisanie 

artykułów i poświęcanie wolnego czasu na pracę na rzecz gazety „My o Nas”. Ponadto dziękuję Panu 

Dyrektorowi za publikowanie na stronie internetowej szkoły i w mediach społecznościowych kolejnych 

numerów oraz wszystkim, którzy zdecydowali się napisać artykuły o wydarzeniach z życia szkoły czy 

samorządu.  

A co najważniejsze, dziękuję Wam, drodzy Czytelnicy gazety szkolnej „My o Nas”. Jest nam 

niezmiernie miło, że jesteście z nami. Życzę Wam miłych i ciepłych wakacji. Korzystajcie z letniego 

odpoczynku i ładujcie akumulatory. Do zobaczenia we wrześniu! Mam nadzieję, że z wieloma z Was, jako 

członkami redakcji gazety „My o Nas”.  

Redaktor naczelny 

Szymon Cybulski 
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         Dziękujemy za współpracę! 

 



Artykuły z życia szkoły 

Wiosenny czas wycieczek 

Tradycyjnie, jak co roku, wiosna kojarzy się nie 

tylko z egzaminami maturalnymi, czy 

zawodowymi, ale również z przyjemnym i 

pożytecznym spędzaniem czasu na wycieczkach 

szkolnych. 26 maja klasa 1 i 2 liceum zaplanowała 

wyjazd do dawnej stolicy Polski. Każdy zna 

Kraków, był tam wielokrotnie, a jednak zawsze 

znajdzie się coś nowego, co nas zadziwi, zachwyci, 

zainteresuje. Tak było i tym razem. Spacer po 

Krakowie pod opieką sympatycznej przewodniczki 

wzbogacił naszą wiedzę o pradawnym grodzie 

Kraka. Idąc Drogą Królewską mieliśmy okazję 

rozpoznawać różne style architektoniczne, 

podziwiać detale kamienic i kościołów. Uroku 

naszej wycieczce dodawała piękna pogoda i 

kwitnące rośliny.  

Kraków to nie tylko Stare Miasto i Wawel. Po 

zwiedzeniu tej części miasta podjechaliśmy pod 

Kopiec Kościuszki. Tam poznaliśmy dzieje życia 

wielkiego Polaka, historie fortów, wielkie postaci 

związane z historią miasta i Polski. Mieliśmy 

również okazję podziwiać niektóre z nich (a raczej 

ich woskowe odpowiedniki) na wystawie 

zatytułowanej „Polaków drogi do wolności). A 

panorama Krakowa ze szczytu Kopca Kościuszki 

na wielu z nas wywarła niesamowite wrażenie! I 

choć trochę bolały nogi, to jeszcze w drodze 

powrotnej starczyło sił na wesołe śpiewy w 

autobusie. To był naprawdę udany dzień! 

 Mirosława Kądziołka, Beata Gratzke 

 

 

Dzień Dziecka w ZSP 

 

 
1 czerwca to dzień szczególny dla każdego ale dla 

dzieci to okazja do prezentów i zabawy. I choć 

dorastamy szybko, to lubimy ten moment kiedy 

możemy jeszcze poczuć się dziećmi i korzystać z 

tego. W naszej szkole ten dzień od wielu lat też jest 

celebrowany; są słodkości, życzenia i radość - bo 

czerwiec to też powolny koniec szkoły. W tym roku 

Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów -

dzieci bajkowy quiz. Była więc okazja 

przypomnieć sobie swoje ulubione bajki lub filmy 

i sprawdzić swoją wiedzę. Co więcej, uczniowie 

mogli tego dnia przynieść rzeczy z dzieciństwa 

czyli przytulanki i zabawki. Ile to wzbudza 

pozytywnych emocji i wspomnień! 

Dlatego świętujmy, bawmy się i korzystajmy z 

wolnych chwil. Czekajcie na kolejne nasze akcje!  

Samorząd Uczniowski działa! Do zobaczenia!      

 

    Dorota Nemś 

 

 



Ósme miejsce w kraju! 

 

Znacie to doświadczenie, kiedy coś w waszym 

życiu dzieliło was "... o włos" od czegoś? Co 

czuliście? Ulgę? Szczęście? Zawód? 

Ciekawe, co czuł Szymon Cybulski, kiedy we 

wtorek, 31 maja, dowiedział się, że od znalezienia 

się w gronie laureatów XXVI Konkursu Wiedzy 

Biblijnej, dzieli go przysłowiowy "włos", czyli 0,5 

pkt.? 

Szymonie! Gratulujemy Ci tak ogromnej wiedzy i 

wielkiego sukcesu. A czas na Izrael i tak 

przyjdzie... 

   Gabriela Mainka – Jałowy 

 

„MECHANICZNY BY NIGHT” – 

Challenge szkół! 

 

 

3 czerwca 2022 r na terenie budynku Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Opolskiej odbyła się 

V edycja konkursu „MECHANICZNY BY 

NIGHT” – Challenge szkół! 

Drużyny, których skład stanowili uczniowie szkół 

średnich, zmierzyły się ze sobą w konkurencjach 

przygotowanych przez nauczycieli i studentów 

Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej. 

Konkurencje wymagały wiedzy z zakresu 

matematyki, chemii, fizyki a nawet całkiem niezłej 

kondycji fizycznej, m.in. aby wyprodukować jak 

najwięcej mocy pedałując rowerem na hamowni. 

Pomimo tego, że nasi uczniowie nie znaleźli się na 

podium, wszyscy świetnie się bawili przy 

interesujących naukowych doświadczeniach i nie 

zamierzają odpuścić kolejnej edycji 

„MECHANICZNY BY NIGHT” – Challenge 

szkół! 

GRATULUJEMY zaangażowania i zdrowej 

rywalizacji. 

    Michał Franczak 

 

Nasz uczeń drugi w finale! 

 

 
 

6 czerwca 2022 r. w Raciborskim Centrum Kultury 

w Raciborzu odbył się finał Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej. 

Miło nam poinformować, że drugie miejsce zajął 

Mikołaj Pamuła - uczeń czwartej klasy Technikum 

Informatycznego w Zawadzkiem. 

 



Egzaminy zawodowe 

 

7 czerwca rozpoczęły się egzaminy zawodowe dla 

uczniów klas 3Tp i 3T. Nasi przyszli informatycy 

przystąpili do części pisemnej i praktycznej 

egzaminu dla kwalifikacji INF.02 (dla 

niewtajemniczonych - Administracja i eksploatacja 

systemów komputerowych, urządzeń 

peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych). 

Dla uczniów klasy 3Tp przystąpienie do tego 

egzaminu jest warunkiem uzyskania promocji do 

następnej klasy. I choć oficjalne wyniki poznamy 

dopiero w sierpniu, to już dziś życzymy wszystkim 

jak najlepszych not. 

    Beata Gratzke 

Zajęcia w Oczyszczalni Ścieków  

w Zawadzkiem 
Czy wiecie, że każdego dnia nasza oczyszczalnia 

przerabia ok. 2 m3 ścieków surowych? Chroni to 

zlewnie Małej Panwi i Odry, a także pozwala na 

życie wielu organizmów we względnie czystym 

środowisku. 7 czerwca klasa 3Ap udała się na 

zajęcia dydaktyczne z biologii i geografii pod 

hasłem - "Problemy oczyszczania środowiska i 

zachowanie bioróżnorodności". Najlepiej wiedzę 

przyswaja się w praktyce! 

   Mirosława Kądziołka 

 

 

Najlepsi nagrodzeni 

 
Pięciu reprezentantów ZSP, ADAM, DAWID, 

JAKUB , MARCIN i SZYMON, wyróżnionych 

spośród uczniów LO i Technikum za osiągnięcia w 

tym roku szkolnym, uczestniczyło w dzisiejszej 

wycieczce zorganizowanej przez Starostwo 

Powiatowe w Strzelcach Opolskich. 

Chłopcy przystąpili do rozwiązania szalenie 

trudnych zagadek Quest Cage w pokoju Moriarty 

Sp. z o. o. w Katowicach. Otrzymali najtrudniejsze 

zadanie, ale poradzili sobie koncertowo! Nie dali 

się zaskoczyć!!! 

Po potyczkach intelektualnych zregenerowali 

swoje siły w McDonaldzie.  

Dziękujemy Panu Staroście i Zarządowi Powiatu 

za wspaniałą zabawę, miłe wrażenia i... docenienie 

całorocznego wysiłku uczniów. 

    Agnieszka Miksa 

 

 



Tematy … wakacyjne 

 

Najlepsza trasa rowerowa w okolicy 

 Jest to jedna z najlepszych tras widokowych 

jakie miałam okazję przebyć, a trochę ich było.

  

Trasa ma 20 km. Po drodze są 4 stacje. Jedna z nich 

to budka z lodami na ochłodę, a pozostałe 3 to 

stacje przy zbiornikach wodnych z pięknymi 

widokami. 

Z tak zwanej ,,Kociej Górki” rowerem udajemy się 

do pierwszej stacji. Biegnie ona przez las, więc nie 

trzeba się przejmować ruchem ulicznym.  

Naszą pierwszą stacją jest zbiornik retencyjny, a 

następnie Regolowiec. 

 

 

 

Następnie trasą leśną udajemy się do 

Kolonowskiego, o budki z lodami znajdującej się 

przy adresie:  

50°39'11.8"N 18°23'06.0"E 

Lody w tym miejscu są dobre, a smaki 

najróżniejsze. Po skonsumowaniu słodkości 

udajemy się na rowerze do granicy Staniszcz 

Wielkich. Po pokonaniu tego odcinka ostatnią 

stacją jest wiata wypoczynkowa przy domu 

pomocy społecznej ,,Caritas”. 

Tam przy wysokich temperaturach możemy 

pomoczyć nogi w Małej Panwi. 

 

 

Wycieńczeni wysiłkiem fizycznym możemy 

wracać do domu, teraz drogą asfaltową, o niskim 

natężeniu ruchu, dumni z pokonanej trasy, która do 

najlżejszych nie należała.       

   Hanna Elektorowicz 

 

Bezpieczne wakacje 

Wreszcie wakacje! Mnóstwo czasu na zabawę i 

relaks. A co za tym idzie? Świetnie spędzony czas, 

uśmiech, opalenizna, ale także nieodpowiedzialne 

pomysły. Jak co roku warto przypominać o 

bezpieczeństwie i rozsądku podczas tych 

słonecznych dni. Statystyki mówią, że co roku w 

Polsce w okresie wakacyjnym ginie około 400 

osób, w tym 6000 rannych (wypadki). Jest to dość 

przerażająca liczba zważając na tak krótki okres 

czasu. Pamiętajmy przede wszystkim, że nie każda 

woda jest na tyle głęboka, a nasze umiejętności na 

tyle wysokie, by nie zrobić sobie krzywdy, a 

zabawa nie zawsze musi być z alkoholem. 

Przestrzegajmy innych i sami bądźmy czujni. 

Chwila zabawy nie jest warta naszego zdrowia, czy 

życia. 

Oliwia Prus 



Ciekawe miejsca na Opolszczyźnie  

i Śląsku 
Co raz częściej wyruszając na wakacje 

przeglądamy oferty biur podróży do egzotycznych 

krajów, sugerując się ciekawymi miejscami oraz 

historią. W naszym regionie Śląska oraz 

województwa opolskiego możemy znaleźć dużo 

równie interesujących miejsc. Przykładem takiego 

miejsca są piramidy w miejscowości Rożnów na 

Opolszczyźnie. Okazuje się, że wcale nie trzeba 

lecieć na inny kontynent by zobaczyć piramidy. 

Ciekawostką jest fakt, że projektantem piramid był 

Carl Gotthard Langhans, również autor bramy 

Brandenburskiej. Na Śląsku możemy zwiedzić 

wiele atrakcji związanych z przemysłem 

górniczym. Znajdują się tam kopalnie węgla oraz 

srebra, przykładem drugiej z wymienionych jest 

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich 

Górach. Jest to jedyny w woj. śląskim zabytek 

wpisany na Listę światowego dziedzictwa 

UNESCO. W województwie opolskim i śląskim 

znajduje się wiele ciekawych miejsc do 

zwiedzenia, miejsc które nie odbiegają niczym od 

zagranicznych krajów i wysp. Lokalne miejsca są 

również intrygujące, a w połączniu z podróżą na 

rowerze, czy rodzinnym wyjazdem zagwarantują 

niezapomniane chwile oraz mile spędzony czas z 

rodziną. 

Marcel Lechowicz 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_w_Ro%C5%BCnowie 

 

 

Źródło: https://wuf11.katowice.eu/pl/ 

Ciekawe miejsca w Tatrach 

1. Morskie Oko - największe jezioro w 

Tatrach o powierzchni 34 ha i głębokości 

51 m. W panoramie znad Morskiego Oka 

charakterystyczna jest postać Mnicha - 

strzelistej turni, opadającej w stronę jeziora 

pionową, gładką ścianą. 

 
Źródło: www.schroniskomorskieoko.pl 

2. Hala Stoły – prowadzi na nią najstarszy ze 

znakowanych szlaków w polskiej części 

Tatr Zachodnich. Z samej Hali można 

podziwiać piękne widoki – m.in. na 

Giewont i Czerwone Wierchy. 

 
Źródło: www.projektyprzygodowe.pl 
 

3. Dolina Pięciu Stawów Polskich- jeziora 

górskie, których łączna powierzchnia jest 

większa niż w innych dolinach 

Tatrzańskich. Dolina jest przykładem 

rzeźby polodowcowej, a niektóre formy są 

widoczne w krajobrazie.  

 
Źródło: www.gorydlaciebie.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_w_Ro%C5%BCnowie
https://wuf11.katowice.eu/pl/
http://www.projektyprzygodowe.pl/


4. Hala Gąsienicowa – można z niej 

podziwiać jeden z najpiękniejszych 

krajobrazów w Tatrach. Możemy zauważyć 

tam szczyty Żółtej Turni, Granatów, 

Koziego Wierchu, Kościelca i Świnicy od 

wschodu i południa natomiast Beskid, 

Kasprowy Wierch, Uhrocie Kasprowe leżą 

w Tatrach Zachodnich.  

 
Źródło: www.hasjacezajace.com 

5. Dolina Chochołowska - jest to jedna z 

najbardziej malowniczych dolin w Tatrach, 

wiosną możemy podziwiać dywany 

rosnących w ogromnych ilościach 

krokusów, z tego miejsca również widać 

Kominiarski Wierch i Wołowiec. Możemy 

natknąć się na pozostałości dawnej 

gospodarki pasterskiej takie jak liczne 

szałasy pasterskie.  

 
Źródło: www.kartatatrzanska.pl 

Dominika Duda 

 

Ciekawe miejsca na polskim 

wybrzeżu 

Z okazji zbliżających się wakacji proponuję 

zerknąć jakie piękne i zaskakujące miejsca mamy 

nad polskim morzem. O niektórych niekoniecznie 

musiałeś słyszeć, niektóre urzekają cudownym 

krajobrazem, inne niezwykle piękną architekturą, a 

jeszcze inne po prostu mile spędzonym czasem. 

Klif Orłowski - niektórzy ludzie mówią, że to 

jedno z najpiękniejszych miejsc na polskim 

wybrzeżu oraz świetny punkt widokowy. Jeżeli 

chciałbyś połączyć zwiedzanie z wysiłkiem 

fizycznym to to miejsce jest dla ciebie!  

Kamienista plaża w Jastrzębiej Górze: jeżeli 

znudziły cię piaszczyste plaże, to ta plaża jest 

idealna! Na tej plaży oprócz malowniczych 

zachodów słońca znajduje się klifowe wybrzeże, a 

na nim słynna gwiazda północy. 

https://woochuck.flog.pl/wpis/1812480/kamieniste-plaze-jastrzebiej-gory--

rozewia 

Torpedownia w Babich Dołach - to stary budynek 

w Gdyni. Była ona niemieckim ośrodkiem 

badawczym lecz po zakończeniu wojny 

torpedownia zaczęła popadać w ruinę. Na obecny 

czas to tylko atrakcja turystyczna. 

 

 

 

 

 

https://vadimpacajev.com/ciekawe-miejsca-torpedownia-w-gdyni-babich-

dolach/ 

Muzeum Militarne na wyspie Wolin - jest to 

muzeum wybudowane w starym bunkrze za 

czasów II wojny światowej. Jest pełne eksponatów 

wojennych, większość z nich została znaleziona 

niedaleko bunkra. 

Fokarium w Helu - to miejsce świetne dla 

każdego, kto kocha te ssaki. Fokarium to placówka 

edukacyjno-naukowa zajmująca się ochroną tych 

zwierząt oraz ich badaniem.  

   Małgorzata Żędzianowska 

 

 

http://www.hasjacezajace.com/
https://vadimpacajev.com/ciekawe-miejsca-torpedownia-w-gdyni-babich-dolach/
https://vadimpacajev.com/ciekawe-miejsca-torpedownia-w-gdyni-babich-dolach/


Cudze chwalicie, swego nie znacie! 

Wakacje tuż tuż, a ty jeszcze nie wiesz co 

będziesz robić? Spokojnie, nawet nie musisz 

wyjeżdżać za granicę, aby ciekawie spędzić ten 

wolny czas. Polska to wspaniały i zaskakujący 

kraj, w którym znajdziesz tak wiele niezwykłych 

zabytków, tras turystycznych czy legendarnych 

dzieł sztuki. Oto ranking właśnie takich miejsc. 

1. Zamek w Malborku 

Ten zamek to jeden z najpiękniejszych 

i najbardziej okazałych polskich zabytków. 

W 1997 roku obiekt został wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na zamek 

składa się wiele ciekawych pomieszczeń 

i obiektów. Podczas zwiedzania goście odwiedzają 

m.in. kaplicę, kuchnię, karwan (miejsce, gdzie 

mieściła się zbrojownia i wozownia) oraz gdanisko 

(czyli wieżę pełniącą kiedyś funkcję zamkowej 

toalety). Ekspozycja prezentowana we wnętrzach 

przybliża turystom, jak w przeszłości wyglądało 

życie Krzyżaków. Można zobaczyć nie tylko 

przedmioty codziennego użytku, ale również 

zbroje, broń czy zrekonstruowane wyposażenie 

(np. piece do ogrzewania). 

 

2. Morskie Oko  

Jeśli nie lubisz oglądać zabytkowych budynków i 

wolałbyś spędzić wakacje bliżej natury oto miejsce 

dla ciebie. Jezioro leży na wysokości 1395 m n. p. 

m. u stóp Mięguszowieckich Szczytów, w Dolinie 

Rybiego Potoku. Woda w jeziorze jest niezwykle 

przejrzysta i ma charakterystyczny zielonkawy, 

morski kolor. 

 

3. Bieszczadzkie połoniny –  

Caryńska i Wetlińska 

A może by tak rzucić wszystko i pojechać 

w Bieszczady? Położone w południowo-

wschodniej Polsce, tuż przy granicy ze Słowacją 

i Ukrainą, urzekają swoją urodą. U podnóży 

masywów rozciągają się charakterystyczne dla 

tego regionu piękne lasy bukowe. Na połoniny 

prowadzą niezbyt wymagające szlaki − połoniny 

wznoszą się na wysokości około 1200 m n. p. m. 

Po wejściu na wysokość około 1050 m n. p. m., 

wędrujesz odsłoniętymi połoninami, wśród niskiej 

roślinności. Zapierające dech w piersiach rozległe 

widoki z góry sprawią, że będziesz chciał tam 

wracać każdego roku. 

 

4. Rynek krakowski 

Krakowski rynek to jedno z najpopularniejszych 

miejsc w stolicy Małopolski. Historia Rynku 

Głównego sięga XIII wieku. Jest to największy 

plac miasta (ma powierzchnię 4 ha) i jednocześnie 

jeden z największych rynków w Polsce i Europie. 

Na Rynku Głównym i w jego najbliższym 

otoczeniu znajduje się wiele bardzo ważnych 

zabytków. Są to m.in. kościół Mariacki, 

Sukiennice, kościół św. Wojciecha, wieża 

ratuszowa oraz pomnik przedstawiający Adama 

Mickiewicza. Można tu również dostrzec 

studzienkę Walentego Badylaka. Pod wieżą 



ratuszową ujrzysz także rzeźbę Igora Mitoraja 

o oficjalnej nazwie „Eros Spętany”, potocznie 

jednak określaną mianem „głowa”. Krakowski 

rynek skrywa wiele tajemnic także pod ziemią – 

turyści mogą zwiedzić podziemia, gdzie zobaczyć 

można multimedialną ekspozycję dotyczącą 

historii Krakowa i samego rynku. To prawdziwa 

podróż w czasie, w której poczujesz atmosferę 

panującą na średniowiecznym rynku. Oczywiście 

krakowski rynek to także miejsce, gdzie odbywają 

się liczne targi, koncerty plenerowe i festiwale. 

 

To tylko parę tych najpopularniejszych pozycji 

jakie ma do zaoferowania Polska. Wystarczy 

poszperać chwile w Internecie na forach 

turystycznych i znajdzie się coś dla siebie.  

     Julia Kinel 

Źródło: https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/miejsca-

w-polsce-warte-zobaczenia-5-polskich-ikon-kytr#paragraf-1 

 

Ciekawe i mało znane stolice Europy 

Podgorica - to największe miasto i stolica 

Czarnogóry, leżąca na wysokości 44 m n.p.m. 

Miasto znajduje się blisko ośrodków narciarskich 

w Górach Dynarskich oraz wybrzeża Morza 

Adriatyckiego. 

Atrakcje turystyczne: 

• ruiny fortecy osmańskiej z XV w., pełniącej 

funkcję arsenału, zniszczonej w 1878 r. w 

wyniku eksplozji wywołanej uderzeniem 

pioruna 

• Monaster Dajbabe 

• mosty – nowoczesny Millennium nad 

Moracą i stary kamienny nad Ribnicą. 

• wieża zegarowa z 1667 roku 

 

• dzielnica Stara Varoš z meczetami 

Osmanagicia i Starodoganjskim oraz XIX-

wiecznymi domami tureckimi 

 

Tallin - stolica i największe miasto Estonii, 

zlokalizowane na północy kraju, na brzegu Zatoki 

Tallińskiej. Tallinn zajmuje 7. miejsce na liście 

najbardziej inteligentnych miast świata. Wraz z 

fińskim Turku było Europejską Stolicą Kultury w 

2011 roku. 

Atrakcje turystyczne: 

• Na wzgórzu Toompea, oprócz XIII- i XIV-

wiecznych fortyfikacji znajduje się gotycka 

katedra Najświętszej Maryi Panny, w której 

wnętrzu znaleźć można nagrobki i epitafia 

(m.in. renesansowy z 1585 nagrobek 

Pontusa de la Gardie, szwedzkiego 

gubernatora Estonii) 

• XIV-XV-wieczny gotycki ratusz wraz z 

wieżą i zdobionymi dekoracyjnymi 

rzeźbami ławami w sali magistratu z 

początków XV w. 

• późnobarokowy) Pałac Kadriorg 

zaprojektowany przez Włocha Nicolo 

Michettiego (letnia rezydencja Piotra I 

Wielkiego, obecnie muzeum sztuki, 

otoczony przez piękne ogrody) 

https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/miejsca-w-polsce-warte-zobaczenia-5-polskich-ikon-kytr#paragraf-1
https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/miejsca-w-polsce-warte-zobaczenia-5-polskich-ikon-kytr#paragraf-1


• Na brzegu zatoki, na wprost odległego o 

kilometr Pałacu Kadriorg stoi pomnik 

upamiętniający 177 rosyjskich marynarzy, 

którzy zatonęli w 1893 wraz ze swoim 

okrętem wojennym „Rusałka” 

 

Skopje - stolica Macedonii Północnej, 

położona w kotlinie na wschód od Szar 

Płaniny nad rzeką Wardar, główny ośrodek 

gospodarczy i naukowy kraju, węzeł 

drogowy oraz kolejowy ze stacją Skopje. 

Na południowy wschód od miasta położony 

jest międzynarodowy port lotniczy Skopje. 

 

 

Atrakcje turystyczne: 

• Słabo zachowane ruiny antycznego miasta 

Skup 

• Akwedukt, według jednych opinii 

rzymsko-bizantyński z I wieku n.e., 

rozbudowany w VI wieku n.e. przez 

Justyniana Wielkiego; według innych 

źródeł powstały dopiero w czasach 

tureckich, ewentualnie z użyciem części 

starszych konstrukcji 

• Twierdza Skopsko Kale ze śladami 

osadnictwa z epok: neolitu i brązu, a także 

czasów rzymskich i bizantyjskich (obecnie 

trwają tam badania archeologiczne) 

• Cerkiew św. Pantelejmona w Nerezi na 

przedmieściach Skopje z 1161 r. z 

zachowanymi freskami, będącymi 

wspaniałym przykładem malarstwa 

bizantyjskiego 

• Kamienny średniowieczny most na rzece 

Wardar 

• Cerkiew św. Nikity z XIV wieku 

• Architektura z okresu panowania 

tureckiego (łaźnie, zajazdy, meczety – 

głównie z XV wieku) w muzułmańskiej 

części miasta 

• Cerkiew Przemienienia Pańskiego z XVII-

XIX wieku 

• Synagoga Beit Jakow 

• Plac Macedonii, centralny punkt Skopje, 

stanowiący mieszankę różnych stylów 

architektonicznych 

• Stara Czarszija 

• Porta Macedonia, jeden z 

najpopularniejszych zabytków w Skopje, 

zbudowany na wzór łuku triumfalnego. 

• Most Sztuki nad rzeką Wardar 

Karolina Drzymała 

 

Przy opracowywaniu tego artykułu korzystałam z 

następujących źródeł: 

 

https://www.getyourguide.pl/podgorica-

l2392/wycieczki-jednodniowe-tc172/ 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podgorica 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tallinn 

 

https://podroze.radiozet.pl/News/Tallin-co-

zwiedzic-jakie-atrakcje-zobaczyc-w-stolicy-

Estonii-zabytki-ceny-dojazd-nocleg 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skopje 

 

https://fajnepodroze.pl/skopje-ciekawostki-

informacje-fakty/ 
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Felieton 

Demokracja czy autorytaryzm? 

W kraju i w szkole… 

W Europie słyszymy o kolejnych 

przypadkach małpiej ospy. 10 czerwca 

potwierdzono pierwszy przypadek tej choroby w 

Polsce. Niemniej uważam, że psychiczne objawy 

małpiego zachowania są w naszym kraju 

obserwowane od dawna, w budynku kształtem 

przypominającym cyrk, przy ulicy Wiejskiej w 

Warszawie. Nie byłoby nadużyciem nazwanie tego 

miejsca szpitalem zakaźnym, ponieważ wchodząc 

tam mądrym, po kilku latach kadencji człowiek 

wychodzi... myślę że wszyscy wiemy jaki. 

Dlaczego sytuacja jest tak tragiczna? Bo jeśli ktoś 

wejdzie między wrony, 

musi krakać jak i one. 

Starzy, zindoktrynowani, 

nierzadko byli członkowie 

Polskiej Zjednoczonej 

Partii Robotniczej, czy 

tajni donosiciele lub 

współpracownicy partii, 

dają młodym politykom 

przykłady bynajmniej nie 

warte naśladowania. A krótsi 

stażem działacze muszą, niestety, podporządkować 

się starszym, bo tylko Ci, którzy od dawna siedzą 

w tym politycznym bagnie, mają kontakty i 

wpływy.  

Myślę, że wielu słyszało o tym, co działo 

się kilka dni temu w Sochaczewie. Miasto 

odwiedził nie kto inny, jak sam czołowy polityk 

RP. „Musimy naprawdę zrobić tutaj czad, żeby nas 

prezes zapamiętał” – powiedział Sylwester 

Kaczmarek, przewodniczący tamtejszego 

Komitetu (nie, nie Centralnego PZPR) 

Terenowego jedynej poprawnej partii. W tej chwili 

zaczął się teatrzyk... Zebrani ślepi wyznawcy 

chodzącego ideału, który tyle dobra zrobił dla 

Polski, i który jest tak mądry i łaskawy, 

przeprowadzili próbę. Skandowali: „Jarosław! 

Jarosław! Jarosław!” i mieli to czynić do czasu, aż 

dowódca powie „Dziękuję, dziękuję”. Kolejne 

krzyki, jakie miały mieć miejsce to: 

„Zwyciężymy!” oraz „Jak nie my, to kto?”. 

Pozwólcie drodzy Czytelnicy, że odpowiem na to 

pytanie. Na pewno ktoś lepszy. Ktoś, kto szanuje 

demokrację, kto dba o obywateli a nie ich 

indoktrynuje, zastrasza i manipuluje nimi. Niestety 

na polskiej arenie politycznej nie zapowiada się 

obecnie nikt taki… Zapytajcie Waszych rodziców 

lub dziadków o tak zwane pochody 

pierwszomajowe. Coroczne komunistyczne 

uroczystości przypominają bowiem w pewnym 

stopniu sochaczewskie wydarzenia. Czyżby 

historia zatoczyła już koło...? 

Prawdziwe niebo na ziemi rozpoczęło się, 

gdy sochaczewski gość zabrał głos. Można 

powiedzieć, że tego pana oświeciło i mówił 

proroczym głosem: „Niemcy nie rozliczyli się 

wobec nas z II wojny światowej”. No tak... Nie 

byłoby w tych słowach nic dziwnego, gdyby nie to, 

że ta wojna skończyła się 77 lat temu. Może, 

podobnie jak wprowadzenie stanu wojennego, 

wieści o zakończeniu tej tragedii, pan prezes 

przespał... W końcu kpienie z 

demokracji i obywateli to męczące 

zadanie, które wymusza dużo 

odpoczynku. Ale te słowa to nic, 

można by je zwalić na karb demencji 

starczej naszego 

siedemdziesięciokilkulatka.  

Chwilę później mogliśmy 

bowiem usłyszeć, że nie wiadomo, 

czy Niemcy chcą się zbroić przeciw Rosji, czy 

przeciw nam [Polsce]. Takie słowa to czysta obraza 

innego kraju! Może i nasza przeszłość z Niemcami 

nie jest pisana kolorowymi długopisami, niemniej 

każdemu należy się choć odrobina szacunku. 

Rozdrapywanie starych ran, co pokazuje historia, 

nigdy nie wyszło nikomu, a już szczególnie 

Polakom na dobre. Co natchnęło pierwszego 

obywatela na takie słowa? Tego chyba nie wie nikt. 

Bardzo przykro jest słuchać czegoś, co powoduje, 

że nasz kraj ma tak niewielu przyjaciół, że jesteśmy 

wyśmiewani i wytykani palcami przez wspólnotę 

europejską. Chyba każdy z Was, drodzy 

Czytelnicy, nawet ten, który nie interesuje się 

polityką 

dostrzeże, że 

Polska jest 

coraz bardziej 

wyalienowana 

na arenie 

międzynarodowej. 

Wynika to z braku chęci do rozmowy. Raz Polacy 

Źródło: https://www.sejm.gov.pl/ 

Źródło: https://warszawa.wyborcza.pl/ 



obracają się do innych pewną częścią ciała, a raz 

inni robią to wobec naszego kraju.  

 

To właśnie 

rozmowa – dialog – jest 

podstawą każdej relacji. 

Albowiem aby była ona 

zdrowa, potrzebuje 

szczerej wymiany 

poglądów i znalezienia 

złotego środka. Nigdy nie 

zdarzy się sytuacja, że dwie 

strony będą się zgadzały 

we wszystkim. Dlatego 

najważniejszy jest obopólny 

szacunek poglądów i chęć do rozmów.  

Prawo do obrony to podstawowe prawo 

każdego procesu sądowego. A czym jest owy 

proces? Niczym innym jak obustronnym opisem 

zdarzeń i wyciągnięciem przez sędziego prawdy, 

która zazwyczaj leży gdzieś po środku. Zdarza się, 

że osoby umiejscowione wyżej w hierarchii nie 

chcą wysłuchać tych, którzy znajdują się pod nimi. 

Wynika to z niezdrowego przekonania, że ma się 

nad kimś władzę, a ten ktoś pełni tylko funkcję 

wykonawczą i winien być uległy. Ale nie na tym 

polega demokracja!  

Ile rzeczywiście potrzebnych, życiowych 

umiejętności wynosimy ze szkoły? A że z pustego 

i Salomon nie naleje, nie ma się co dziwić, że 

politycy zachowują się jak dzieci w piaskownicy, 

że nie potrafią ze sobą rozmawiać, i że o Polsce 

mówi się tak, a nie inaczej. Nasz system edukacji 

błaga o zmiany. Jest jak głos wołający na pustyni – 

nikt mu nie odpowiada. Jeśli polska szkoła nie 

zostanie poddana gruntownej reformie i nie będzie 

potrafiła nauczyć tego pięknego ustroju, jakim jest 

demokracja to strach myśleć, co będzie się działo z 

naszym krajem za kilka lat. Wynosząc podstawowe 

umiejętności ze skłaniającej się ku 

autorytaryzmowi polskiej szkole, przyszli politycy 

będą naśladowali poznane wzorce. Przecież czym 

skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 

Tylko czy wtedy Polska nadal będzie Polską? Czy 

nadal będzie niepodległym, demokratycznym 

krajem, z tak pięknymi tradycjami, burzliwą, 

aczkolwiek bogatą historią i wspaniałym, 

wyjątkowym społeczeństwem? 

Jeśli wszystko pójdzie w takim kierunku, w 

jakim zmierza, nic tylko czekać, aż w każdej 

placówce będą obowiązkowe regularne powtórki 

sochaczewskiej próby, a na ścianach zawisną 

obrazy najważniejszych osób w 

państwie. A wtedy, Polska nie będzie 

już Polską... 

Szymon Cybulski 

 

 

 

 

 

Książka na wakacje 

Świat książki rządzi się specyficznymi „modami”. 

Pracując w szkolnej bibliotece doświadczyłam już 

co najmniej kilkunastu takich okresów, w których 

panowała moda na konkretnego autora lub 

konkretne książki. Przeżyłam modę na Williama 

Whartona, Paulo Coelho, Robina Cooka, Ricka 

Riordana, Johna Flanagana, J.K. Rowling, 

Andrzeja Sapkowskiego, Stephenie Meyer, czy 

Trudi Canavan. Nie wiem, czy to tematyka książki, 

reklama szeptana, adaptacje filmowe, czy też 

recenzje zamieszczane w mediach sprawiły, że 

książki tych autorów cieszyły się ogromną 

popularnością. Jedno jest pewne -  rozchodziły się 

one jak ciepłe bułeczki! Po pewnym czasie moda 

minęła, bardziej popularny stał się inny autor, a 

zapomniane tytuły stoją na bibliotecznych regałach 

i… czekają na czytelników. Jednym z takich 

autorów, po książki którego warto sięgnąć jest 

Robin Cook – mistrz thrillerów medycznych. To 

właśnie spod jego pióra wyszła książka pt. 

„Mutant”. Kim jest ów mutant? To poczęty w 

probówce syn Marshy i Victora Franków, który 

wyrasta na chłopca o niewiarygodnie wysokim 

ilorazie inteligencji. Rodzice są bardzo dumni z 

genialnego dziecka, zaczynają ich jednak 

niepokoić niektóre zachowania syna. Boją się, jak 

wykorzysta swoje zdolności, czy będzie dla nich 

pociechą, czy też przekleństwem... Czym grozi 

„zabawa w Boga”? Przekonaj się sam/sama – 

zapraszam do szkolnej biblioteki!  

    Beata Gratzke 

 

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/ 


